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A fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka 

• „kezelés folytatása” 

• „Nem tud rágni, enni” 



Általános anamnézis 

• 68 éves, nő 

• Foglalkozása: Nyugdíjas 

• Általános betegsége: Hypertonia 

• Gyógyszer: Concor 5mg 

• Allergia: - 

• Egészségre káros szokása nincs 



Fogászati Anamnézis 

• Alsó pótlásai kb. 5-6 évesek 

• Felső koronája egy éve készült. 

• Legutóbbi extr-ok pár hónapja történtek: 

„ Pótlás alatt eltörtek a fogai ”  

• Jelenleg hallgatók kezelik 
(Parodontológia,Konzerváló Fogászat és 
Fogpótlástan Osztályokon) 



Fej-, nyak régió és intraorális vizsgálat 
 

• Infraorbitálisan contusio l.s.  
   (Bicikli baleset 1 hete) 

• Sztomato-onkológiai szűrés – 

• TMI vizsgálat: NY és Z-kor enyhe 
kattanás b.o-on, panaszt nem okoz. 

• Harapási forma: mélyharapás 

• (overbite: 7mm, Overjet: 3mm) 



Kiindulási állapot 

 



Röntgen vizsgálat 



Felső állcsont fogazati 
státusz 

• Protetikai: Anodontia Partialis 

– Fábián és Fejérdy-féle 
osztályozás: 2A osztály 

– 14: Fémkerámia korona 

– 22,23: Akrilát korona 

• Konzerváló:  

– Kompozit tömések 13,12 (III. 
Osztály) 11,21 (IV. Osztály) 

• Parodontológiai:  

– Gen. Chr. Parodontitis 



Alsó állcsont fogazati 
státusz 

• Protetikai: Anodontia Partialis 
– Fábián és Fejérdy- féle 

osztályozás: 2A 
– 34 Fémkerámia korona 
– Egybeöntött technológiával 

készült fémkerámia híd 
(Horgonykoronák: 43,46, 
Hézagfogak: 44,45) 

• Konzerváló:  
– Kompozit tömés 33 (IV. 

Osztály),32 (III. Osztály) 

• Parodontológiai:  
– Gen. Chr. Parodontitis, 32,31,42 : 

I. fokú ,41 II. fokú mobilitás  
– 43,46 Szm: 4mm meziálisan (BOP) 

 



Előkészítő műveletek 

• Supra és sugingivális depurálás, zárt kürett 
(SE-FOK Parodontológia Klinika) 

• 22 inkomplett gyt reviziója, majd öntött 
csapos csonkkiegészítő műcsonkhoz 
előkészítés (SE-FOK Konzerváló Fogászati és 
Fogpótlástani Klinika) 

• 22,23 ideiglenes koronák (SE-FOK 
Fogpótlástani Klinika) 

 



Kezelési terv - Felső állcsont 
Kombinált fogpótlás 

Fix rész 

• Öntött csapos csonkkiegészítő 
műcsonk: 22 

• Egybeöntött technológiával készült 
fémkerámia sín 
– Horgonykoronák:14-13 és 22-23 

– Frézelt vállal és interlockkal 

Kivehető rész 

• 7 fogas dentomukozálisan 
megtámasztott részleges lemezes 
fogpótlás, fém alaplemezzel (pillangó 
alakú)  

• Elhorgonyzás: Csúsztató (Preci Vertix) 

 



Kezelési terv Alsó állcsont 

• Rögzített pótlások eltávolítása  
– 43-46, 34 pillérfogakról 

• Öntött csapos csonkkiegészítő 
műcsonk: 43 

• Kapocstartó koronák frézelt 
vállal: 34,43,46 

• Fábián és Fejérdy- féle osztályozás 
módosul: 2A -ról 2B osztállyá 

• 4 fogas dentomukozálisan 
megtámasztott, mereven 
elhorgonyzott részleges 
lemezes fogpótlás fém 
alaplemezzel, öntött kapocs 
elhorgonyzással 
 



Elvégzett kezelés I. 
14 pillérfogról korona eltávolítása 

• Lenyomat ideiglenes 
koronához 

• Pillérfog a korona eltávolítása után   • Pillérfog átpreparálás után, váll tisztázása, 
subgingivális ferdevállas  



Elvégzett kezelés II. 

 
• Alámenős részek eltávolítása • 14 Ideiglenes korona (akrilát  

• Ideiglenes korona rögzítése, 
ideiglenes ragasztó cementtel 

• Okkluzió ellenőrzése 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 


